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Faillissementsverslag
Gegevens gefailleerde:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Nummer: 1

Datum: 26 mei 2015

RMD Legemaat Holding B.V. gevestigd te Amerongen (3958 XE)
aan de Koenestraat 53.
F.16/16/254
26 april 2016
mr. V.H.B. Kruit
mr. D.M. Staal

Personeel gemiddeld aantal:

holdingactiviteiten Rimalé B.V.
2014/2015: niet bekend
2013/2014: € 172.250,2012/2013: €261.828,0

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

26 april 13 mei 2015
10,2 uur
10,2 uur
-

Algemeen
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag contact gezocht met de bestuurder
van gefailleerde, te weten de heet G.H. Legemaat. Daaropvolgend heeft er een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurder en heeft de curator de loods aan de Koenestraat 53 te Amerongen
geïnspecteerd. Verder is er contact gelegd met de financierende bank, te weten de ABN AMRO Bank
N.V. (hierna te noemen: “de Bank”). Tevens is de administratie van gefailleerde aan de curator
overhandigd
Getailleerde is opgericht in november 2007 en is enig aandeelhouder en bestuurder van Rimalé B.V. en
Dako Fietsen B.V. De heer G.H. Legemaat heeft op basis van eigen aangifte het faillissement van
gefailleerde aangevraagd nu de exploitatie van beide dochtervennootschappen reeds gestaakt was en
de vennootschap louter schulden bezat.
1.
1.1

1.2

Inventarisatie
Directie en Organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer G.H. Legemaat. Daarnaast is
gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder van Rimalé B.V. en Dako Fietsen B.V., welke
dochtervennootschappen op respectievelijk 12 en 26 april 2016 in staat van faillissement zijn
verklaard. Ondergetekende is van de gehele groep als curator benoemd.
Winst en verlies
Gefailleerde hanteert een gebroken boekjaar, dat loopt tot en met 30juni.
2014/2015: nog niet bekend
2013/2014: € 134.705,2012/2013: € 1.255,Balanstotaal
2014: € 739.325,20 13: € 759,307,2012: niet bekend
Lopende procedures
De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.
Verzekeringen
-

1.3

1.4
1.5
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1.6
1.7

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.
Huur
De curator heeft geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen.
Oorzaak faillissement
In 2007 is gefailleerde opgericht als holdingmaatschappij van Rimalé B.V. Op dat moment besloot
de broer van de bestuurder (tevens voormalig vennoot) zich te richten op straat- en grondwerk
en besloot de bestuurder zich met gefailleerde als houdstermaatschappij via Rimalé B.V.
uitsluitend met de installatie van glasvezelkabels bezig te houden. Vanaf dat moment nam de
concurrentie in de aanleg van glasvezel toe. Met name BAM was een grote concurrent, die zich
steeds meer ging roeren in deze markt en de bestuurder is de oorzaak van het faillissement mede
te wijten aan deze concurrentiestrijd. Toen in 2013 de grootste klant van Rimalé B.V. eveneens
overstapte naar BAM viel er veel omzet weg, ten gevolge waarvan Rimalé B.V. werd gedwongen
te reorganiseren. Echter, als gevolg van de toenemende kosten en de voortdurende prijsdruk
verloren meer klanten het vertrouwen in Rimalé B.V. in de jaren daarna. Uiteindelijk heeft de
bank medio september 2015 besloten om het krediet van zowel gefailleerde als Rimalé B.V. op te
zeggen. Op verzoek van crediteur Staffing Direct B.V. is vervolgens op 12 april 2016 het
faillissement van Rimalé B.V. daadwerkelijk uitgesproken door de rechtbank Midden-Nederland.
Aangezien gefailleerde als houdstermaatschappij eveneens niet meer aan haat verplichtingen kon
voldoen, is op 26 april 2016 het faillissement op eigen verzoek uitgesproken.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
0
Aantal in jaar voor faillissement
0
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedriifsmiddelen
Beschrijving
Volgens de jaarrekening 2013/2014 staat er op 30juni 2014 aan bedrijfsmiddelen een bedrag
ter hoogte van € 425.476,- op de balans. Deze activa zijn grotendeels aangetroffen op het
vestigingsadres van gefailleerde. Een deel van de bedrijfsmiddelen is als gevolg van diefstal aan
het actief van gefailleerde onttrokken. Met de bank is vervolgens een discussie gaande omtrent
de wijze van verkoop van deze activa.
Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing
Boedelbijdrage

HVG
3.8

Niet van toepassing
Bodemvoorcecht fiscus
Aangezien de fiscus een aanzienlijke vordering heeft ingediend in het faillissement zal de curator
het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen krachtens artikel 57 lid 3 Fw. Echter nu de
Belastingdienst en de Bank op datum faillissement in een discussie verwikkeld waren over de
bodemzaken en de wijze van verkoop, heeft de curator verzocht om een afkoelingsperiode af te
kondigen voor de duur van tenminste twee maanden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.13 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Debiteuren
Omvang debiteuren
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De Bank heett een vordering ingediend ter hoogte van € 319.682,77. Deze vordering ziet
zowel op gefailleerde als op Rimalé B.V. aan welke vennootschappen een kredietfaciliteit was
verstrekt.
Leasecontracten
Niet van toepassing
Beschrijving zekerheden
De Bank heeft tot zekerheid van haar vordering een pandrecht gevestigd op de inventaris en
vorderingen van zowel gefailleerde als Rimalé B.V.
Separatistenpositie
Nu de kredietfaciliteit reeds in september 2015 was opgezegd, was de Bank op datum
faillissement al de executie gestart en heeft zij de activa van gefailleerde trachten te verkopen via
een internetveiling van BVA-Auctions.
Boedelbijdragen
Nog niet bekend.
Eigendomsvoorbehoud
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5.7
5.8

6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.

8.1

Dit heeft de curator nog in onderzoek.
Reclametechten
Nog niet bekend.
Retentierechten
Dit heeft de curator in onderzoek.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing
Verantwoording
Niet van toepassing
Opbrengst
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van getailleerde in ontvangst
genomen. In de komende verslagperiode zal de curator de administratie op rechtmatigheid
controleren.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de periode 2012 tot en met 2014 zijn allemaal tijdig gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing
Stoctingsverplichting aandelen
Niet van toepassing
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Paulianeus handelen
De curator is tot op heden niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandelingen, maar behoudt
zich het recht voor om hierop in een later verslag terug te komen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren

Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Claimsagent een boedelvordering

8.2
8.3

ingediend ter hoogte van € 6.05.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 30.791,00.
Preferente vordering van het UWV
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8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1

9.2

9.3

Niet van toepassing.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus en het UWV zijn de curator geen andere pteterente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal heeft één ctediteur een vordering bij mij ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 139,00 aan concurrente crediteuren ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor een termijn van zes maanden om
crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via www.crediteurenlijst.nl.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
voortzetten, alsmede in overleg met de bank de activa van gefailleerde verkopen.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

dit openbaar verslg en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de Q&Iëdigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatïe (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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BTW. verantwoord
op aangifte

Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname
op deze lijst.

Belastingdienst

Naam

Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen

Rekeningnummer

Belastingen/Premies

BTW. niet verantwoord BTW. niet verantwoo Aard v.d.
datum factuur voor faittis datum tactuur in taitiss vormtenng
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Preferenten, 18-5-2016

Bijlage 3e

Faillissement van RDM Lagemaat Holding B.V
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datum factuur voor faiti datum factuur in faillis vordering

Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden
ontleend aan opname op deze lijst.
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Naam

Concurrent

Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende concurrente schuidvorderingen
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Rekeningnummer
Ja

Ingediend

Concurrenten, 18-5-2015

Bijlage 4a

